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Varsel om forvaltningskontroll på landbruksområdet - Skaun kommune - 
2023 

Statsforvalteren i Trøndelag, landbruksavdelingen, viser til kontakt med Frank Johansen på telefon 
den 27.1.23. Gjennom arbeidet med kontrollplan 2023 har Statsforvalteren besluttet at det skal 
gjennomføres forvaltningskontroll i Skaun kommune. Kontrollen gjennomføres med et Teams-møte 
16.3.2023 med oppstart kl. 09:00. 
 
Hjemmel for kontrollen 
Hjemmel for kontroll er «Reglement for økonomistyring i staten» § 15: 
«Overordnede virksomheter skal ivareta kontroll med at underliggende virksomheter og enheter utenom 
statsforvaltningen som utøver forvaltningsmyndighet, utfører sine oppgaver på forsvarlig måte og i 
henhold til § 14». § 14 inneholder bestemmelser om internkontroll.  
 
Kontrolloppgavene er delegert til Statsforvalteren i «Tildelingsbrev» og «Hovedinstruks» fra 
Kommunal- og distriktsdepartementet.  
 
Kontrollens omfang og tema 
Statsforvalteren skal kontrollere om kommunen har etablert systemer og rutiner, som sikrer at 
tilskuddsordningene forvaltes i samsvar med gjeldende landbrukspolitikk, og i henhold til gjeldende 
lover, forskrifter og retningslinjer. Økonomireglementet krever at alle virksomheter skal etablere 
internkontroll tilpasset risiko og vesentlighet. Vi har fra våre oppdragsgivere fått beskjed om å 
gjennom kontrollarbeidet, ha økt fokus på kommunens internkontroll på landbruksområdet. 
Fokuset skal være både på om det er utarbeidet systemer for internkontroll og om disse etterfølges.  
 
I tillegg til kontroll av kommunens oppfølging av økonomireglementet, vil vi i kontrollen også ha 
fokus på kommunens oppfølging av lover og forskrifter knyttet til tilskuddsforvaltningen m.m. både 
knyttet til enkeltsaker og på overordnet nivå.  
 
Kontrollen vil omfatte saksbehandlingsrutiner samt forståelse av regelverket knytta til følgende 
tilskuddsordninger og perioder: 

• Produksjons- og avløsertilskudd i jordbruket for søknadsomgangen 2022 
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• Regionale miljøtilskudd i jordbruket forsøknadsomgangen 2022 
 
 
Gjennom forvaltningskontrollen vil Statsforvalteren ha særlig søkelys på 

• Produksjons- og avløsertilskudd, forskriftens 
o § 2 Grunnvilkår 
o § 7 Utmåling 
o § 10 Opplysningsplikt og kontroll 
o § 12 Avkorting ved feilopplysninger 

 
• Regionale miljøtilskudd i jordbruket  

o Kommunens skriftlige rutiner for behandling av søknader. 
o Om kommunen innvilger uberettiget tilskudd for ordningene til beiting og 
o slått. 
o Om kommunen bruker opplysninger gitt i søknad om produksjonstilskudd 

når søknadene behandles. 
o Kommunens rutiner for avkorting og endring til søkers gunst.  

 
For alle ordningene vi skal kontrollere, finner vi søknadene dere har behandlet/forberedt i 
fagsystemene. 
 
Vi ber om å få oversendt følgende dokumenter: 

• Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket 
o Rutinebeskrivelser og eventuelle andre skriftlige prosedyrer, planer osv. som 

inngikk i deres system for internkontroll knyttet til forvaltning av denne 
tilskuddsordningen i 2022. 

o Kontrollplan for 2022 
 

• Regionale miljøtilskudd i jordbruket 
o Rutinebeskrivelser og eventuelle andre skriftlige prosedyrer, planer osv. som 

inngikk i deres system for internkontroll knyttet til forvaltning av denne 
tilskuddsordningen i 2022. 

o Kontrollplan for 2022 
 
Dokumentasjonen nevnt ovenfor bes innsendt umiddelbart, og senest innen 17.02.2023. Alle 
dokumenter sendes elektronisk til sftlpost@statsforvalteren.no og fmtlols@statsforvalteren.no. 
 
Regelverk 
Følgende regelverk gir føringer for forvaltningen av ordningen: 
• Økonomireglementet § 14 og § 15, og bestemmelser om økonomistyring i staten punkt 6.3.8.1 

og 6.3.8.2 
• Forvaltningsloven (LOV 1967-02-10 nr 00 om behandlingsmåten i forvaltningssaker) 
• Lov om jord (jordlova), LOV-1995-05-12-23 
• Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket (FOR-2014-12-19-1817) 

o RS 2022-75 Kommentarer til regelverk 
o  RS 2022-63 Forvaltningsansvar og saksbehandling.  

• Forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Trøndelag (FOR-2022-07-04-1319) 
o Rundskriv 2022/19. Regionalt miljøstilskudd i jordbruket – forvaltningsansvar og 

saksbehandling 
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Generelt om kontrollen 
Både før og på selve kontrolldagen vil vi gå gjennom rutiner, søknader og annen dokumentasjon.  
 
Møtet med kommunen foregår på Teams den 16. mars. Kontrolldagen starter med et åpningsmøte 
og avsluttes med en oppsummering. 
 
Fra Statsforvalteren stiller: Trude Larsen, Anders Mona og Odd Lutnæs Sakshaug. 
 
Fra kommunen ønsker vi at kommunedirektør, enhetsleder og saksbehandlere deltar på 
åpningsmøte og oppsummeringen på slutten av dagen. Saksbehandlere på de kontrollerte 
ordningene må være tilgjengelige hele dagen. Vi har erfaring med at enhetsleder ofte synes det er 
nyttig å delta i forvaltningsdialogen, og vi anbefaler det. 
 
Vedlagt dette brev er et egenvurderingsskjema. I skjemaet er det en del spørsmål om deres 
forvaltning knyttet til de tilskuddsordningene vi skal kontrollere. Det er viktig at de som jobber med 
ordningene er med og fyller ut skjemaet. Skjemaet som er lagt ved er i pdf-format. Vi vil i en egen e-
post til rådgiver på landbruk sende skjemaet i et word-format. Dette for at det skal være enklere for 
dere å skrive deres svar. Skjemaet bes returnert statsforvalteren innen 17. februar 2023. 
Dokumenter sendes elektronisk til sftlpost@statsforvalteren.no  og fmtlols@statsforvalteren.no. 
 
På kontrolldagen vil vi etter det innledende møtet, ha en forvaltningsdialog om de svar som er gitt i 
egenvurderingsskjema og en gjennomgang av foreløpig rapport på den enkelte tilskuddsordning og 
på generell del. 
 
Vi tar sikte på å sende dere foreløpig rapport 13. mars. 2023 sånn at dere får sett den før møtet 16.  
mars. 2023. Vi forventer ikke at dere gir oss noen tilbakemelding på eventuelle faktafeil i foreløpig 
rapport før møtet vi skal ha. Det bli mulighet til å gi tilbakemelding i møtet. Skaun kommune vil 
også få mulighet til å gi en skriftlig tilbakemelding på eventuelle fakta feil etter møtet, hvis det er 
ønskelig. 
 
Forberedelser og frist for tilbakemelding 
Statsforvalteren ber om å få tilbakemelding på 

• hvem som er kommunens kontaktperson for gjennomføring av kontrollen 
• hvilke personer fra kommunen som deltar under gjennomføring av kontrollen 
• hvilke tilskuddsordninger saksbehandlerne som skal delta har ansvar for 

 
Dokumentasjonen nevnt under avsnittet «kontrollens omfang og tema» og egenvurderingsskjemaet 
bes innsendt innen 17. februar 2023. 
 
Alle dokumenter sendes elektronisk til sftlpost@statsforvalteren.no og fmtlols@statsforvalteren.no. 
 
Henvendelser angående kontrollen rettes til Odd Lutnæs Sakshaug på telefon 74168087 eller på e-
post fmtlols@statsforvalteren.no. 
 
Vi ber om at informasjonen blir videresendt til alle i kommunen som skal delta på kontrolldagen. 
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Med hilsen 
 
Anstein Lyngstad (e.f.) 
underdirektør 

  
 
Odd Lutnæs Sakshaug 
seniorrådgiver 

Landbruksavdelingen  Landbruksavdelingen 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Vedlegg 

1 Egenvurderingsskjema forvaltningskontroller 2023 - Skaun 
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